
SZKOLNE ECHO 
 

 Strona 1 
 

  

  

 

          Zakończenie roku szkolnego tak 

naprawdę rozpoczęło się już w środę. 

23 czerwca uczniowie klas ósmych 

uroczyście pożegnali się  

ze Szkołą Podstawową  

im. Wł.  Bartkowiaka w Jutrosinie.  

          W godzinach popołudniowych 

uczestniczyli wraz z nauczycielami  

i rodzicami w Mszy Świętej,  

a później w MCKiR w Jutrosinie 

pożegnali szkołę. Pani dyrektor – 

Dominika Ugorek – oraz pan Waldemar 

Sworowski (poprzedni dyrektor szkoły) 

pożegnali absolwentów, wspominając to, 

co spotkało ich w ostatnich latach 

nauki. Uczniowie otrzymali różne 

nagrody i pamiątkowe książki (nie tylko 

ci, którzy mogli się cieszyć 

świadectwem z wyróżnieniem).  

           Wiele emocji zapewnił 

zebranym występ przygotowany 

przez uczniów klas ósmych. Były łzy 

 

wzruszenia i wiele radości…                      

          Bardzo ważnym elementem 

pożegnania było też przekazanie 

sztandaru szkoły nowemu pocztowi 

sztandarowemu. Natomiast 

władanie szkołą przewodniczący 

Filip Pawlak przekazał Kacprowi 

Benderowi i Natalii Belli. 

          Życzymy wszystkim 

bezpiecznych i niezapomnianych 

wakacji, a naszym kochanym 

absolwentom, zrealizowania 

marzeń.  

 

KOLEJNY ROK SZKOLNY JUŻ ZA NAMI…  

W minionym tygodniu zakończył się kolejny rok szkolny – 

2020 / 2021. To był trudny czas dla uczniów, 

nauczycieli i rodziców. 
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      Jak będą wyglądały 

wakacje 2021? Polecane 

kierunki, testy przed wylotem  

i paszporty szczepionkowe – 

wszystko, co wiemy  

o podróżach w sezonie 

wakacyjnym. 

Wakacje szkolne w tym roku 

rozpoczęły  się 25 czerwca  

i kooczą 1 września. Studenci 

natomiast mają przerwę wakacyjną 

od lipca do października.  

W turystyce sezon określany jako 

wakacje 2021 oznacza wyjazdy  

w czerwcu, lipcu, sierpniu  

i wrześniu. Największym 

zainteresowaniem co roku cieszy 

się sierpieo i lipiec i to właśnie 

wyjazdy w tych miesiącach 

wyprzedają się najszybciej.  

Czego możemy spodziewad się  

w trakcie wakacji 2021  

za granicą? Wszystko zależy  

od wybranego kierunku  

i obowiązujących w czasie podróży 

obostrzeo. Na przykładzie 

poprzedniego sezonu i aktualnych 

 

  

 

zasad bezpieczeostwa możemy 

wnioskowad, że będzie  

to koniecznośd rejestracji podróży, 

mniejsze obłożenie hoteli, 

obowiązek noszenia maseczki  

w trakcie lotu i transferu  

do hotelu, obowiązek dezynfekcji 

rąk w restauracjach i nieco 

zmieniona forma All Inclusive, tj. 

zamiast szwedzkiego stołu posiłki 

będą podawane przez obsługę. Jeśli 

interesuje Was to, jak wyglądały 

wakacje w poprzednim sezonie, 

koniecznie zajrzyjcie  

do naszej relacji z urlopu w czasie 

pandemii.  

Jedną z propozycji ujednolicenia 

regulacji dotyczących podróżowania 

jest wprowadzenie paszportów 

szczepionkowych, czyli nowych 

międzynarodowych książeczek 

szczepieo. W tym dokumencie 

miałaby widnied informacja 

potwierdzająca odbycie szczepienia, 

uzyskania negatywnego wyniku 

testu na obecnośd koronawirusa  

lub potwierdzenie nabycia 

odporności przez przechorowanie 

COVID-19. 

  

 

 

 

 

https://fly.pl/aktualnosci/jak-wyglada-urlop-za-granica-w-2020-plusy-i-minusy-podrozowania-w-dobie-koronawirusa/
https://fly.pl/aktualnosci/jak-wyglada-urlop-za-granica-w-2020-plusy-i-minusy-podrozowania-w-dobie-koronawirusa/
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Negatywne emocje są w stanie nas osaczyd  

i przytłoczyd, nie pozwalając niekiedy nawet  

na swobodny oddech. Budzą nas w nocy, 

powodują niepokój i strach w ciągu dnia. Jednak 

tak nie musi byd! 

UNIKAJ GNIEWNYCH I POCHMURNYCH LUDZI 

Oznacza to, że jeśli spędzamy czas  

z toksycznymi ludźmi częściej niż z innymi, nasza 

osobowośd będzie narażona na trudną  

do przezwyciężenia ilośd negatywnych emocji. 

POPROŚ O POMOC  

Ludzie chcą nam pomóc, a niekiedy bez pomocy 

innych nie jesteśmy w stanie pozbyd się 

negatywnych emocji. Jeśli ktoś jest dla ciebie 

ważny i wiesz, że się o ciebie troszczy, odważ się  

i wyjaśnij mu swoją sytuację. Taka osoba nie 

odmówi ci pomocy. 

SPACER 

 

Pozwoli ci to na pozbycie się negatywnej energii  

i da ci kilka chwil na przemyślenia, które 

oczyszczą twój umysł i powstrzymają  

od powiedzenia czegoś, czego później byś 

żałowała. 

ZAJMIJ SWOJE MYŚLI CZYMŚ INNYM 

Jeśli odczuwasz negatywne emocje, dobrze jest 

czasami oderwad swoje myśli od przytłaczającego 

tematu. Może to byd telewizyjne show, gra  

w piłkę, a nawet coś tak prostego i łatwo 
dostępnego jak e-book czy Internet. 

 

 

 

SPORT 

Nawet jeśli nie dwiczysz, rozważ taką 

możliwośd. Dzięki temu uwolnisz swój umysł 

od negatywnych emocji i niepokoju. 

PRZYPOMNIJ SOBIE SZCZĘŚLIWE CHWILE 

Zamiana negatywnych wspomnieo  

na szczęśliwe jest świetnym antidotum na złe 

emocje. Kiedy przypomnisz sobie te wspaniałe, 

szczęśliwe dni, będziesz bez przerwy się 

uśmiechad i będziesz przepełniona 

optymizmem. 

                                                   XD 
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Postanowiliśmy przeprowadzić 

wywiad z panią dyrektor naszej 

szkoły – panią Dominiką Ugorek. 

Chcemy zadać jej  kilka pytań  

na przeróżne tematy.  

 

- Dzień dobry, zacznijmy od 

czegoś prostego. Czym się Pani 

interesuje?  

 

- Pytacie mnie o zainteresowania 

, przyznam szczerze , że bardzo 

bałam się tego pytania . Dlatego 

, że mogłabym wymieniać w 

nieskończoność to, co lubię robić 

i czym się interesuję. Jednak w 

życiu dorosłych jest tak , że 

cierpią oni na ciągły niedosyt 

czasu . I u mnie tak właśnie jest . 

Dlatego jeśli mogę pozwolić 

sobie na chwilę tylko i wyłącznie 

dla mnie śledzę nowinki 

modowe i kosmetyczne . Czytam 

ciekawe artykuły w 

czasopismach kobiecych , 

słucham muzyki i marzę o tym, 

aby mieć więcej wolnego czasu .  

  

- Czy lubi Pani słuchać 

muzyki? 

 

- Tak, oczywiście, że lubię 

słuchać muzyki. 

 

 

- Czasem w życiu jest tak, że nie 

do końca mamy wpływ na to, co 

wybierzemy. W moim przypadku 

tak było. Miałam już 

doświadczenie w zarządzaniu 

- Dlaczego postanowiła Pani 

zostać dyrektorką?  

 

- Czasem w życiu jest tak, że 

nie do końca mamy wpływ na 

to, co wybierzemy. W moim 

przypadku tak było. Miałam 

już doświadczenie w 

zarządzaniu szkołą, więc 

zadecydowałam o tym, że będę 

pracowała w pięknym i bardzo 

przyjaznym Jutrosinie. 

 

- Czy lubi Pani swoją pracę? 

 

- Lubię, ale tak jak Wy mam w 

niej mniej lub bardziej 

ulubione czynności. Czas 

pandemii jest dla mnie bardzo 

przykrym czasem, ponieważ 

nie mogę mieć bezpośredniego 

kontaktu z Wami. A to jest 

najcenniejsze w mojej pracy. 

 

- Co robi Pani w czasie 

wolnym? 

 

- W czasie wolnym robię  

wszystko to, co Wasze mamy, 

sprzątam, gotuję, robię zakupy. 

Ale gdy tylko mogę sięgam po 

dobrą książkę, film, jeżdżę na 

rowerze, chodzę na piesze 

wycieczki. 
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  - Jakie zwierzęta lubi Pani 

najbardziej? 

 

- Wszystkie, ale najbardziej 

mojego psa Donejta. 

 

- Jakie jest Pani ulubione 

danie? 

 

- Moje ulubione danie....hmmm, 

trudne pytanie. Jeśli możemy 

zaliczyć sernik z malinami do 

dania, to właśnie to jest to. 

 

- Czy lubi Pani podróżować? 

 

- Lubię, ale bardzo nie lubię 

pakowania przed podróżą. Ale 

odkąd mieszkam w Jutrosinie 

zdecydowanie mniej wyjeżdżam 

poza dom, ponieważ lubię 

odpoczynek tutaj. 

 

- Okej, a teraz ostatnie pytanie. 

Jaki przedmiot szkolny lubi 

Pani najbardziej, a jaki 

najmniej? I dlaczego? 

 

- Nie wiem czy mogę przyznać 

się do tego, ale nie byłam fanką 

przedmiotów ścisłych , wyjątkiem 

była chemia. Lubiłam język 

polski, historię. 
 

- A więc to wszystko, 

dziękujemy za udzielenie 

odpowiedzi na nasze pytania. 

 

- Cieszę się, że mogliście mnie 

bliżej poznać. Życzę Wam  

i wszystkim udanych wakacji.  

 

                                                              

Emilia, Nikodem, Alex 
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W naszym najnowszym kąciku literackim 
publikujemy opowiadanie.  

Pewnego słonecznego dnia  
na asteroidzie B-612 Mały Książę spodziewał 
się gości. Była to telewizja Polsat, która 
chciała przeprowadzid wywiad z Księciem  
o jego życiu, i jak stał się zainteresowaniem 
współczesnych mediów. Wywiad 
początkowo miał odbyd się na Saharze,  
lecz z powodu dużych upałów, miejsce 
spotkania przeniesiono na jego planetę. 

 Zostało jeszcze pięd dni  
do spotkania z telewizją. Mały Książę, jak 
zwykle, pielęgnował swoją planetę wyrywał, 
baobaby, czyścił wulkany i spełniał zachcianki 
róży. Nagle znienacka przyleciało stado 
kruków, które zrobiły zamieszanie i porwały 
chłopca. Były duże, silne i czarne jak smoła. 
Miały wielkie żółte dzioby. Pazury były długie 
i wielkie. Bohater był tak przestraszony, że 
stracił przytomnośd. Gdy się obudził, znalazł 
się na planecie, którą pokrywała wielka 
płachta, należała ona do Króla. Zdziwiony 
Mały Książę zapytał : 

- Gdzie ja jestem? Co ja tu robię?! – zapytał 
chłopiec. 

  

 

-Witaj w moim królestwie, od dzisiaj jesteś 
moim oddanym – odparł Król. 
- Co?! Ja muszę wracad na moją planetę! Za 5 
dni mam ważne spotkanie – powiedział 
poirytowane bohater. 
- Nigdzie się nie wybierasz! Nie pozwolę ci na 
to! Od dzisiaj słuchasz moich rozkazów! – 
odparł Król. 
Po czym Król rozkazał mu milczed i nastała 
cisza. Po pięciu dniach na planetę B-612 
przybyła telewizja Polsat. Nikogo tam jednak 
nie zastali oprócz róży na środku asteroidy. 
Dziennikarze zapytali : 
- Co się stało? Gdzie jest Mały Książę?  
-Został porwany! – odpowiedziała 
rozpaczliwie róża. 
- Jak to się stało? – dociekali. 
- Przylecieli znienacka! Zanim się obejrzałam 
jego już nie było! – odrzekła spanikowana. 
Po dowiedzeniu się o zaginięciu chłopca 
dziennikarze wynajęli prywatnego detektywa. 
Który przemieszczał się po planetach w celu 
odnalezienia Małego Księcia. Detektyw udał 
się na planety takie jak : asteroidę 326 
zamieszkiwaną przez Próżnego , asteroidę 327 
zamieszkiwaną przez Pijaka, asteroidę 328 
zamieszkiwaną przez Latarnika i asteroidę 330 
zamieszkiwaną przez Geografa. Aż w koocu 
dotarł na asteroidę 325 zamieszkiwaną  
przez Króla. Mężczyzna zobaczył,  
że spod płaszcza Króla wystaje szalik Małego 
Księcia Gdy mężczyzna chciał podnieśd 
płachtę, nastała ciemnośd… Chłopiec obudził 
się mokry od potu… Okazało się, że to był 
tylko sen. 
 Przejęty popularnością bohater 
udzielił interesującego wywiadu. Nie tylko 
telewizja Polsat zabiegała o jego wypowiedzi. 
Cała Polska zachwycała się aforyzmami 
Małego Księcia. Szczególnie ważne okazały się 
słowa : ,, To bardzo smutno zapomnied 
przyjaciela.” 

                                          grupa 
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Wakacje nie zwalniają z bycia ekologicznym! 

          W Polsce i na całym świecie jest bardzo dużo zanieczyszczeń lasów 

mórz i oceanów. Dużo zwierząt przez to może wyginąć, dlatego musimy 

zacząć dbać o naszą Ziemię. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego jak 

bardzo zaśmiecają naszą piękną Planetę, a to my powinniśmy o nią 

najwięcej dbać. W dodatku ludzie płacą duże pieniądze za utylizację 

śmieci, a nadal wyrzucają je do lasów. Śmieci, które tam trafiają, 

rozkładają się setki lat. Do zanieczyszczeń dochodzą też różnego rodzaju 

fabryki, które trują  nasze powietrze.  

          Recykling to jedna z metod ochrony środowiska. Obejmuje on 

odzyskiwanie surowców z odpadów i wykorzystywanie ich do produkcji 

nowych rzeczy. Lasy są najbardziej potrzebne, ponieważ to one 

oczyszczają powietrze, które jest nam najbardziej niezbędne do życia. 

Przez zanieczyszczone powietrze dużo ludzi choruje. Ludzie nie mają 

pojęcia jak bardzo zanieczyszczają Ziemię. 

Zanieczyszczenia powietrza są 

głównymi przyczynami globalnych 

zagrożeń  środowiska. 

Międzynarodowa  Organizacja Pracy 

definiuje je jako wszelkie skażenia 

powietrza. 
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Zanieczyszczenia wód – powodują niekorzystne zmiany właściwości 

fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody. Są spowodowane 

wprowadzeniem w nadmiarze substancji nieorganicznych (stałych, 

płynnych, gazowych), organicznych, radioaktywnych czy ciepła, które 

ograniczają lub uniemożliwiają wykorzystywanie wody do picia itd. 

Energia odnawialna i ich źródła  

Są to źródła, które  

w przeciwieństwie  

do nieodnawialnych źródeł 

energii są niewyczerpalne  

i przyjazne środowisku .  

Takimi źródłami są słońce, wiatr, 

woda, a także energia  jądrowa  

w zamkniętym cyklu paliwowym, 

biomasa, biogaz oraz biopaliwa. 

 

 
 

Marcel Kościelny, Michał Wądrzyk, Kacper Hauza, Maja Klik 
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WAŻNE INFORMACJE. 

 

 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

Wpisuj hasła po kolei  

do wierszy krzyżówki. 

1. Najlepszy przyjaciel 

człowieka. 

2. Skupisko drzew. 

3. Służy do wąchania. 

4. Ogród Adama i Ewy. 

5. Zwierzę w grzywą. 

6. Obecny miesiąc. 

7. Pochwala spokój. 

8. Antonim do „lewa”.  
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